RESOLUCIÓ DE 10 DE JUNY DE 2019 DEL VICERECTOR
D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN BEQUES
PER A LA
MOBILITAT D´ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA A PAÏSOS
ASSOCIATS EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS+ KA107, PER
AL CURS ACADÈMIC 2019-20.
La Universitat de València participa en el Programa Erasmus des dels seus inicis amb
la promoció de l’intercanvi, la cooperació i la mobilitat entre els sistemes d’educació i
formació dels països europeus que hi participen.
El programa Erasmus+, que acull el període 2014-2020, se centra en l’aprenentatge
formal i informal més enllà de les fronteres de la Unió Europea, amb una vocació clara
d’internacionalització i obrint-se a tercers països amb l’objectiu de millorar les
capacitats educatives i formatives de les persones per l’ocupabilitat d’estudiants,
professorat, treballadors i treballadores.
L’acció clau 1 del programa Erasmus+ comprèn entre d’altres els projectes de
mobilitat per a estudiants i personal d’educació superior amb la finalitat de:
•

Donar suport als educands en l’adquisició de competències amb l’objectiu de
millorar el seu desenvolupament personal i la seua ocupabilitat al mercat de
treball europeu i fora d’aquest.

•

Donar suport al desenvolupament professional de les persones que treballen
en el camp de l’educació amb vista a innovar i a millorar la qualitat de
l’ensenyament.

•

Millorar les aptituds per a realitzar més eficientment les tasques al lloc de
treball i facilitar la promoció de l’intercanvi d’experiències de treball i
l’aprofundiment en el procés d’internacionalització.

Erasmus+ inclou, dins de l’acció clau 1, una acció específica, la KA107, per promoure
la mobilitat entre les institucions d’educació superior de països del programa
Erasmus+ i les institucions d’educació superior dels països associats (que no formen
part del programa).
L´esmentada acció es desenvolupa amb l´assignació de fons de la Unió Europea a les
universitats que participen en el Programa mitjançant el SEPIE (Servicio Español para
la Internacionalización de la Educación).
Aquesta convocatòria aprovada per la Universitat de València té com a objectiu
subvencionar estades Erasmus d´estudiants de la Universitat de València a països
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associats, en l´àmbit del pressupost que s´ha concedit a la Universitat al projecte
2018.
El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, fent ús
de les atribucions que li confereix l’article 37.6 del Reglament d'execució
pressupostària per a 2019, així com la Resolució de 5 de juliol de 2018 (DOGV núm.
8334 de 9 de juliol de 2018), del Rectorat de la Universitat de València, per la qual
s'aprova la delegació de funcions en els Vicerectors i les Vicerectores, la Secretària
General, el Gerent i altres òrgans d'aquesta Universitat, d'acord amb els Estatuts de la
Universitat de València, aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, i modificats
per Decret 45/2013, de 28 de març, la Llei 1/2015 de la Generalitat Valenciana
d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament aprovat pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol;
RESOL
Primer
Convocar un total de 8 beques de mobilitat per als estudiants de la Universitat de
València, amb la finalitat de realitzar una estada Erasmus estudis en una institució
d´educació superior de països associats, en el marc de la KA 107, a més d’aprovar
les bases que regulen aquesta convocatòria incloses com a Annex I.
Segon
Les beques es finançaran a càrrec de l’orgànica 6700509126, específica
20180666, del pressupost de la Universitat de València, amb un import de 32.240
euros.
Tercer
Davant aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la present resolució en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà a la publicació de la present resolució, o bé
es podrà plantejar directament el recurs contenciós-administratiu davant dels òrgans
de la jurisdicció contenciós-administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà a la seua publicació.
València, 10 de juny de 2019
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ANNEX I
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A LA
MOBILITAT D´ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA A PAÏSOS
ASSOCIATS EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS+, KA107, PER
AL CURS 2019-20.
1. Objecte:
L’objecte d’aquesta convocatòria es fomentar la mobilitat dels estudiants de la
Universitat de València mitjançant ajudes per a millorar la formació i ocupabilitat en
alguna de les universitats pertanyents a països associats del programa Erasmus+ amb
les quals la Universitat de València té signat un acord interinstitucional, i que apareixen
indicades en l’annex II d’aquestes bases.
2. Requisits
2.1 Tenir la nacionalitat d’un dels estats participants en el Programa Erasmus+ o de
tercers països, sempre que s’acredite estar en possessió d’un permís vàlid per residir
a Espanya durant el període de la mobilitat.
2.2 Ser estudiant de la Universitat de Valencia i tindre adjudicada una beca del
programa internacional de la Universitat de València per al curs 2019-2020 en alguna
de les destinacions mencionades a l’anex II d’aquesta convocatòria.
3. Nombre d´ajudes
Es convoquen 8 beques adreçades als estudiants de la Universitat de València,
d´acord amb la distribució assenyalada a l’annex II d’aquestes bases.
4. Quantia
4.1 La quantia econòmica de l’ajuda serà de 700 euros mensuals d´acord amb el
nombre de dies realment realitzat, amb un període màxim de 5 mesos.
Aquest ajuda econòmica s’abonarà en dos terminis, a raó d’un 70% una vegada
acreditada l´arribada, i un altre del 30% al finalitzar l´estada.
4.2 A més, gaudirà d’una contribució a les despeses del viatge basada en la distància
entre la Universitat de València i el lloc on es desenvolupe l’estada formativa
corresponent. El total del pagament es farà d’una sola volta, coincidint amb el primer
termini de pagament.
La distància es calcularà amb el calculador de distàncies de la Unió Europea,
accessible a través de la següent adreça:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Pça. Cisneros, 4
46003 – València

tel. 96 392 62 61
www.uv.es/relint

vicerec.internacional.cooperacio@uv.es

3

Distància en Kilòmetres
Entre 10 i 99 KM:
Entre 100 i 499 KM:
Entre 500 i 1.999 KM:
Entre 2.000 i 2.999 KM:
Entre 3.000 i 3.999 KM:
Entre 4.000 i 7.999 KM:
8.000 KM o mes

Quantia de l’ajuda
20 EUR per participant
180 EUR per participant
275 EUR per participant
360 EUR per participant
530 EUR per participant
820 EUR per participant
1.500 EUR per participant

4.3 L’ajuda s’ingressarà directament al compte corrent que, a tals efectes, l’estudiant
haja facilitat al conveni de subvenció mencionat al punt 8.1 d’aquestes bases
reguladores.
5. Criteris de valoració
5.1 Les sol·licituds seran prioritzades d´acord amb la diferència entre la nota mitjana
de l’expedient acadèmic de l´estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar
el curs 2017/2018.
5.2 En cas d’empat entre dos sol·licituds, tindrà prioritat l’estudiant que tinga un
major número de crèdits superats. Si l’empat persisteix, es prioritzarà d’acord
amb el percentatge d’aprovats per convocatòria.
6. Presentació de sol·licituds
6.1 Les persones interessades presentaran la seua sol·licitud a través del formulari
adjunt a l’annex III dintre del termini de 15 dies des de la publicació al DOGV.
6.2 La presentació de les sol.licituds podrà fer-se:
 Al Registre General de la Universitat de València:
Av. Blasco Ibañez, 13, baix. 46010 Valencia
 A qualsevol altre registre auxiliar dels centres universitaris de la
Universitat de Valencia o a les oficines públiques a que fa referència
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim de
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
 A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.
 En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a
l'estranger.
 En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
6.3 Si la sol.licitud d’iniciació no reuneix els requisits es requerirà a l’interessat perquè,
en el termini de 10 dies, subsane la falta o adjunte els documents preceptius, amb
indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució
prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 21, segons el disposat
a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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7. Instrucció i resolució
7.1 La instrucció del procediment es realitzarà pel Servei de Relacions Internacionals
i Cooperació de la Universitat de València. El lloc de publicació de qualsevol acte
administratiu relacionat amb aquesta convocatòria serà, amb efectes de notificació, el
tauler d’anuncis de la Universitat de València.
7.2 L'avaluació de les sol·licituds i la proposta d'adjudicació de les places, d'acord amb
els criteris establerts en aquestes bases, seran realitzades pel Servei de Relacions
Internacionals i Cooperació.
7.3 L'adjudicació definitiva de les destinacions als beneficiaris serà resolta pel
Vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València i es
publicarà al tauler d’anuncis de la Universitat de València.
7.4 Les estades de mobilitat, no podran iniciar-se abans que es resolga la
convocatòria amb la publicació de la llista definitiva d´adjudicataris.
8. Obligacions de les persones beneficiàries
8.1 Una vegada publicada la resolució d’adjudicació i abans d’anar-se’n, les persones
beneficiàries de les ajudes hauran de lliurar:
a) El contracte d'estudis inicial “Learning Agreement” (annex IV),
degudament complimentats i signats per la persona responsable o coordinador de la
universitat de destinació, el coordinador/a de mobilitat a la Universitat de València i la
persona sol·licitant.
b) El conveni de subvenció “Grant agreement for Erasmus+ student mobility
between programme and partner countries” (annex IV) degudament signat, en
original, per l’estudiant.
8.2 En arribar, els beneficiaris hauran de presentar dintre del termini de 10 dies, a
comptar des de l’arribada a la universitat de destinació, el corresponent “certificat
d’arribada” (Annex V) o document equivalent de la universitat de destí, degudament
emplenat i signat adreçat al correu ka107@uv.es.
8.3 Aixì mateix, finalitzada l’estada, les persones beneficiàries de les ajudes hauran
de justificar la realització efectiva de l´activitat formativa, mitjançant l’aportació de la
següent documentació:
a) Certificat d’estada i durada expedit per la persona responsable de la
Unitat Gestora de la Universitat de destinació (Annex V), degudament signat.
El certificat s’haurà de lliurar al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
en el termini de 10 des de la finalització de l’estada.
b) Qüestionari EU (EU survey), que es complimentarà i remetrà on-line en el
termini dels 10 dies naturals posteriors a la recepció de la invitació per a
complimentar-lo. La invitació s’envia als i les beneficiàries per correu electrònic
una volta presentat el certificat original d’estada i durada.
9. Altres obligacions de les persones beneficiàries
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9.1 En cas que la persona beneficiària de l’ajuda deixés de complir amb alguna de les
obligacions establertes al punt 8 d’aquestes bases, perdrà la seua condició
d´adjudicatari i haurà de reintegrar els fons indegudament rebuts.
9.2 Els i les beneficiàries es comprometen a participar en les activitats de difusió
relacionades amb aquest programa que eventualment puga organitzar el Servei de
Relacions Internacionals i Cooperació.
10. Crèdit assignat
Les ajudes es finançaran amb fons de la subvenció del SEPIE a càrrec de l’orgànica
6700509126, específica 20180666, del pressupost de la Universitat de València,
amb un import de 32.240 euros.
11. Dret a la informació en la recollida de dades de caràcter personal
11.1. Finalitat i condicions del tractament: En compliment d’allò disposat en el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades, així com a la LOPD 3/2018, de 5 decembre, de
protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, li informem que
les seues dades s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València
establerts, amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds de conformitat amb
allò establert en la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.
11.2. Drets: les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al
responsable del tractament l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació
o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el
dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus
drets d’accés, mitjançant un correu electrònic adreçat a lopd@uv.es remés des
d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de
còpia d’un document d’identitat i, en el seu cas, documentació acreditativade la seua
sol.licitud que corresponga, adreçada al Delegat Acadèmic del Rector per a la
Protecció de Dades en la Universitat de València.
Delegat Acadèmic del Rector per a la Protecció de Dades de la Universitat de València
Javier PLAZA PENADÉS
Delegat Acadèmic del Rector per a la Protecció de Dades
Ed. Rectorat
Av. Blasco Ibañez, 13
VALÈNCIA 46010
lopd@uv.es
11.3 Destinataris i categories de destinataris: Es preveuen les següents
comunicacions de dades personals:
a) Publicació de la resolució de concessió de les beques al tauler oficial de la Universitat
de València. Addicionalment, a efectes informatius, podrà hipervincular-se la resolució
en pàgines web allotjades davall el domini oficial de la Universitat de València.
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b) Publicació dels beneficiaris, import i objecte de l'ajuda en el portal de transparència
de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia) en compliment del que
establix l'article 8.1 a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern i de l'article 9.1 e) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril,
de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
c) A la Base de Dades nacional de Subvencions (BDNS), en compliment d’allò establert
en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
d) A entitats bancàries, si és el cas, per al pagament que corresponga.
e) A les entitats o universitats de destinació del/de la estudiant
11.4 Termini de conservació de les dades: les dades es conservaran i seran en el seu
cas cancel·lades d’acord amb els següents criteris.
a) Pel que fa als aspirants que no siguen seleccionats les dades es conservaran durant
els períodes previstos a la legislació administrativa en garantia dels drets dels
concurrents.
b) Pel que fa als aspirants seleccionats les dades es conservaran durant tot el període
vinculat a la gestió dels ajuts, s’incorporaran si escau a l’expedient de l’estudiant i es
conservaran amb finalitats d’acreditació i certificació de la concessió d’ajuts i de
qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat.
11.5 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control: l’autoritat de
control competent per a la tutela dels drets en relació als tractaments realitzats per
la Universitat de València és:
Agencia Española de Protección de Datos
Calle Jorge Juan, 6 (28001-Madrid).
Web: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
11.6 Polítiques de privacitat de la Universitat de València: podeu consultar les nostres
polítiques de privacitat a https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politicaprivacitat/responsableidentificacio-titular-web-funcions-1285919116693.html
12. Reclamacions
Davant la resolució de concessió de les ajudes, que exhaureix la via administrativa, es
podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes des del dia
següent a la seua publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé
directament recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció
contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos
comptadors des del dia següent a la seua publicació.
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ANNEX II
DESTINACIONS OFERTADES PER A LA MOBILITAT D’ESTUDIANTS DE
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA A PAÏSOS ASSOCIATS EN EL MARC
DEL PROGRAMA ERASMUS+, KA107, AL CURS ACADÈMIC 2019-20.
UNIVERSITAT OFERTADA

PAÍS Rússia
TOTAL Nº PLACES

8

The Russian Presidential Academy Of National Economy And Public Administration
en Moscou
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